Ondertussen in…
POLEN

Over de hele wereld zijn er Nederlandse
kwekers actief. Soms met eigen
productielocaties, soms zijn kwekers
geëmigreerd. Greenity pikt telkens een
ander continent of land uit en stelt de vraag:
Hoe is het daar?’
Tekst: Ellis Langen, Hans van der Lee
Fotografie: Koburg, De Graaf Holding, Paul Alkemade
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ROBERT KOEMAN I KOBURG BV
KATOWICE EN GDANSK, POLEN

‘Elk seizoen is spannend,
maar komend seizoen is
extra spannend’
Ook de tulpenbollen die Koburg uit Zwaagdijk in Polen laat kweken,
zijn alweer een tijdje uit de grond. Ze worden op contract gekweekt
door twee Poolse akkerbouwbedrijven. Eén vlak bij Katowice, in het
zuiden van Polen, 3 hectare. Het andere bedrijf ligt in het noordelijk
gelegen Gdansk, bij de Oostzee, daar stond 15 hectare. Met beide
Poolse samenwerkingen heeft de familie Koeman een band, namelijk
een neef en een zwager. De Poolse ondernemers hebben het bollenvak in Nederland geleerd. “Ze hebben nu beiden in Polen een gezin
en een akkerbouwbedrijf. Met onze tulpenbollenteelt daar kunnen
ze mede hun boterham in Polen verdienen en de bollenteelt daar
kost ons geen extra geld. Natuurlijk betalen we hen wel naar oogst.”
Koeman teelt nu zeven jaar bollen in Polen en het gaat al die jaren al
goed. De boldikte en het aantal stuks zijn dit jaar ook goed. De bollen zijn allemaal al in Nederland. Koburg is de teelt gestart met Fa
Kolken uit Dirkshorn. Beregenen met bronwater en de mogelijk koude winters in Polen zijn uitdagingen, maar Koeman heeft nog nooit
vorstschade gehad. De bollenteelt in Katowice maakt vanwege de
warmte aldaar en het beeld van waterverspilling gebruik van druppelslangen. In Gdansk liggen beregeningsbuizen. Het grote voordeel
van de teelt in Polen is dat de teelt altijd plaatsvindt op verse grond.
Een ander voordeel is dat de bodemtemperatuur rond half oktober in
Polen echt wel onder 9 graden Celsius is. “Daarentegen moeten ze er
wel vroeg op wortel staan, mocht er een koude winter aankomen.”
De bollenverkoop van Koburgs bollenteelt, zo’n 60 ha in Nederland
en 18 ha uit Polen gaat goed. Zo’n 30 procent is bestemd voor de
exportbroei, de rest voor de eigen broeierij. Komend broeiseizoen
kweekt Koeman dezelfde aantallen als vorig seizoen, namelijk 25
miljoen stelen. Het bedrijf is een van de grootste broeiers die alles
voor de klok brengt. “Elk seizoen is spannend, maar komend seizoen
is extra spannend. Komen er weer gehele lockdown-situaties in landen? Het is afwachten.” Dat er al veel tulpen verkocht zouden zijn aan
de retail voor een lage prijs, is volgens hem een broodje-aapverhaal.
“De grote broeipartijen die ik ken, hebben nog niets verkocht en zij
gaan ook niet met hun prijs zakken, verwacht ik. Daar zijn namelijk
geen redenen voor; er zijn niet meer bollen geteeld en de grootwinkelbedrijven hebben tulpen ondanks corona het vorige seizoen goed
verkocht. Ze zaten immers met het probleem dat er geen rozen uit
Afrika kwamen.” Om die reden zouden de tulpen minimaal dezelfde
contractprijs moeten opleveren als vorig jaar, aldus Koeman.
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BERT DE GRAAF | DE GRAAF BLOEMBOLLEN BV | KARGAWO, POLEN

‘Om de drie weken naar Polen’
Bert de Graaf pendelt al 25 jaar tussen zijn bedrijf in Polen en Nederland, waar hij calla’s kweekt voor pottenbroeiers. In 1995 begon hij
met vaste planten en dahlia’s in Polen, vanwege de ruimte, de grondprijzen en het lagere arbeidsloon. “Daarom verplaatste ik arbeidsintensieve teelten die kant op.” Eenmaal een decennium bezig in
Polen, kwam De Graaf tot het besluit dat het toch te lastig was om op
Nederland georiënteerd te blijven voor de afzet. “Wij kwamen alleen
in beeld als in Nederland een tekort was bij de vertrouwde adressen.”
Hij gooide het over een andere boeg en legde zich toe op verpakken.
Hij sloot contracten met supermarkten en met exporteurs die supermarkten in met name Polen bedienden en levert sindsdien kant-enklare productpresentaties die zo de winkel in gaan. De bloembollen
haalt hij uit Holland.
Behalve bollen levert De Graaf ook bloemen uit Kenia en Ethiopië.
“Complete boeketten, die naar de Oost-Europese retail gaan. We zitten ver boven de 10 miljoen boeketten per jaar, die allemaal hier in
Polen worden gemaakt.” De Graaf heeft drie medewerkers in Polen
aan wie hij het dagelijkse reilen en zeilen kan overlaten, maar soms
gaat hij er toch even heen. “Ben net terug, ik wilde even kijken bij
het kilveren. Loonbedrijf Gebr. Bork uit Wieringerwerf vlakt daar voor
ons, zodat we straks kunnen bouwen.”

Er staat weer iets nieuws op stapel: samen met een Nederlandse
broeier gaat De Graaf zelf ook tulpen broeien in Polen. Er komt een
verwerkinsgruimte van een halve hectare – met Nederlandse machines – en een kas van anderhalve hectare. “Dat is een plan dat ik al
langer in gedachten had, maar de klant die ik ervoor op het oog had
was er nog niet klaar voor. Nu wel.” De gedachte ontstond toen De
Graaf zich realiseerde dat de Oost-Europeanen in het algemeen en
de Polen in het bijzonder graag lokaal geproduceerde producten
willen hebben. “Het maken en verpakken van de boeketten in Polen
werkt daarom goed, maar nog mooier is ook zelf broeien.” Het is de
bedoeling dat begin volgend jaar alles draait. “We gunnen ons ook
nog even tijd om alle startproblemen de baas te worden.” Samen
met personeel van de andere broeier gaat De Graaf om beurten aan
de slag in Polen.
De Graaf hoopt dat de corona niet terugkomt, al viel de impact in
Polen relatief mee. Er zijn geen heftige voorzorgmaatregelen nodig
op het bedrijf, al moet buitenlands personeel uit de Oekraïne wel
veertien dagen in quarantaine. “We hebben het precies gered, al was
het een flinke belasting voor ons vaste ploeg werknemers. Twee, drie
weken was er weinig te doen, maar toen namen de inkopers van de
grote retailers weer af en werden de contractprijzen gewoon betaald.”
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PAUL ALKEMADE | GOSPODARSTWO OGRODNICZE JACEK
WIŚNIEWSKI, OGRODNICTWO WIŚNIEWSKI JACEK
JUNIOR EN 4FLOWER | GÓRASZKA, POLEN

‘Flesje wodka meegeven’
Inkoper Paul Alkemade werkt sinds vijftien jaar bij Wiśniewski
in Góraszka, Polen. Hij heeft het bedrijf zien groeien van een
relatief kleine bol-op-potkwekerij met 700.000 potjes naar 4
miljoen potjes. Inmiddels werkt het bedrijf jaarrond, regelt Alkemade de droogverkoop en met de feestdagen zet het bedrijf zelfs
aangeklede kerstboompjes, kerststukken en andere seizoensgebonden producten met toegevoegde waarde af.
Bol-op-pot vormt de hoofdmoot, met narcissen Tête-à-tête en
Bridal Crown en verder hyacinten, muscari en krokus. “Tulp hebben we geprobeerd, maar omdat we de producten hier bloeiend afzetten is dat geen succes.” Oost-Europeanen houden van
kleur, dus staan de potten met drie tot vier weken langer in de
kas dan bij Nederlandse collega’s. “Dat is een van de redenen
dat wij hier de markt beter kunnen bedienen. Bovendien zijn
onze transportkosten lager.”
Supermarkten, bouwcentra en tuincentra in Polen, Wit-Rusland,
Oekraïne, Estland, Letland, Litouwen, Tjechië, Roemenië en Slowakije zijn de markten voor het bedrijf. Op het moment breidt
het bedrijf uit met een nieuwe hal en koelruimte. “Het bedrijf
groeit harder dan het pand.” Wiśniewski behoort tot de top 4
van Poolse broeierijen. Voor Alkemade een droom die uitkomt.
Hij hoorde 15 jaar geleden dat er werk was in het land waar hij
sinds een vakantie al van droomde. “Ik wist al heel snel dat ik
in Polen wilde wonen.”
Hoewel ook in Polen het coronavirus heeft huisgehouden,
valt het Alkemade nog niet tegen. “We wachten af wat er nu
gaat gebeuren nu de besmettingen weer toenemen, maar kort
voor Pasen hebben we plat gelegen. Een slecht moment, maar
gelukkig trok de markt heel snel weer aan toen alles weer open
mocht.”
Overheidssteun was er nauwelijks. “We dachten dat we het
nodig hadden, maar dat viel gelukkig mee. Steun is moeilijk
te krijgen, er komt veel corruptie bij kijken in dit land.” Overigens hoeft het bedrijf geen speciale maatregelen te nemen,
er hangen geen schermen. Er wordt hooguit anderhalve meter
afstand genomen. Buitenlands personeel moet wel eerst twee
weken in quarantaine.
In Polen werkt alles makkelijker met een klein beetje ‘hulp’, weet
Alkemade inmiddels. “We hebben vier eigen vrachtwagens rijden die de centra bevoorraden en veel kleine busjes. Service
is voor ons belangrijk. Soms moeten chauffeurs een paar uur
wachten voor ze worden gelost, maar als we ze een flesje wodka meegeven gaat het opeens allemaal wat vlotter met lossen.”
In Polen zijn heel veel kleine broeierijen, die voor de lokale markt
produceren. Het bedrijf waar Alkemade werkt is een uitzondering. Het haalt alle bollen uit Nederland, de andere producten
als perkplanten en kruiden komen ook uit Nederland, Polen,
Spanje en Italië, het glaswerk uit Polen en de ‘toegevoegde
waarde’ uit China.
In de bedrijven werkt personeel uit met name de Oekraïne.
“Polen willen dit werk niet doen en bovendien verdienen ze
beter in bijvoorbeeld Nederland. Ze trekken dus weg. Wij hebben ook Oekraïners aan het werk en in de Oekraïne werken weer
Wit-Russen en zo schuift alles op.”
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